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Akkukierrätys Pb Oy

Akkukierrätys Pb Oy on vuonna 2008 akkumaahantuojien perustama 
yritys, jonka tarkoituksena on huolehtia ajoneuvo- ja 
teollisuuslyijyakkuja maahantuovien yritysten 
tuottajavastuuvelvoitteista. 

Akkukierrätys Pb Oy on ainoa Suomessa hyväksytty lyijyakkujen 
tuottajayhteisö ja sille voi siirtää kaikkia ajoneuvo- ja 
teollisuuslyijyakkuja koskevat tuottajavastuuvelvoitteet. 

Tuottajayhteisö vastaa jäseniensä puolesta mm. akkujen keräyksen ja 
kierrätyksen järjestämisestä yhteistyössä sopimuskumppanien 
kanssa, kuluttajatiedotuksesta sekä tilastoinnista ja raportoinnista 
Valtakunnallisena tuottajavastuuviranomaisena toimivalle 
Pirkanmaan ELY-keskukselle. 

Akkukierrätys Pb Oy toiminta on yleishyödyllistä ja voittoa 
tavoittelematonta. 



Tuottajavastuu ja tuottajayhteisön 
tehtävät

Akkuja sellaisenaan tai ajoneuvojen tai koneiden sisällä akkuja maahantuovien yritysten tulee 

järjestää akkujen jätehuolto ja kierrätys kustannuksellaan, kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tätä 

kutsutaan tuottajavastuuksi. Tuottajavastuu on jätelain mukainen velvollisuus ja se juontaa 

juurensa EU:n akkudirektiiviin. Suomessa tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen on 

Pirkanmaan ELY-keskus (PIRELY).

Jätelaki velvoittaa akkujen maahantuojat perustamaan koko maan kattavan keräysverkoston 

ajoneuvoakuille sekä huolehtimaan akkujen kierrätyksestä niin, että 65 % kierrätysvaatimus täyttyy. 

Sen lisäksi on raportoitava vuosittain viranomaiselle sekä tiedotettava loppukäyttäjiä akkujen 

keräyksestä ja kierrätyksestä. 

Merkittävät akkujen maahantuojat ovat perustaneet Akkukierrätys Pb Oy:n, jotta jokaisen 

maahantuojan ei tarvitsisi yksin perustaa maankattavaa keräysverkkoa akuille, vaan tuottajayhteisö 

voisi ottaa nämä velvoitteet huolehdittavakseen yksittäisten tuottajien puolesta.



Jäsenistö

Tuottajavastuussa olevia tuottajia ovat kaikki ne yritykset, jotka 

maahantuovat tai valmistavat akkuja tai jotka maahantuovat niitä 

ajoneuvojen, koneiden tai laitteiden sisällä. Akkujen tuottajavastuu 

koskee käytännössä kaikkia akkuja.  

Akkukierrätys Pb Oy:n tuottajayhteisöön kuului vuoden 2020 lopussa 266 

tuottajajäsentä. Uusia jäseniä tuli kaikkiaan 45 ja vuoden aikana erosi 

12 jäsentä lopetettuaan akkujen-, niitä sisältävien ajoneuvojen- tai 

laitteiden maahantuonnin. Jäsenmäärän kasvu johtuu Pirkanmaan 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamasta 

vapaamatkustajavalvonnasta. 



Tilastot – Maahantuontimäärät

Tuottajajäsenten yhteenlaskettu Suomen markkinoille 

saatettujen akkujen määrä vuonna 2020 oli 22 136 tonnia, 

kun edellisvuonna määrä oli 18 671 tonnia. Määrän kasvuun 

vaikutti mm. jäsenten määrän kasvu sekä raportoinnin 

kehittäminen.

Autojen maahantuojat ovat jäseniä sekä Suomen 

Autokierrätyksessä (autojen tuottajavastuun osalta) sekä 

Akkukierrätys Pb Oy:ssä (lyijyakkujen osalta). Vuonna 2020 

tehtiin muutoksia raportointiin siten, että näiden yhteisten 

jäsenten ei tarvitse enää raportoida Akkukierrätykselle 

maahantuomiaan akkuja, vaan tiedot saadaan ja 

laskutetaan Suomen Autokierrätyksen toimesta samalla 

kertaa autoja koskevien tilastojen keräämisen ja 

kierrätysmaksujen laskutuksen yhteydessä. Akkukierrätys 

vastaa edelleen muista tuottajavastuuseen liittyvistä 

vastuista yritysten puolesta.   
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Tilastot – Akkujen 
keräys

Akkujen keräysjärjestelmän kautta kerättiin ja toimitettiin kierrätettäväksi 

vuonna 2020 17 795 tonnia lyijyakkuja. Akkujen kierrätysaste oli 85 %.  

Korona vaikutti akkujen liikkuvuuteen toisella kvartaalilla, mutta 

vuositasolla kerättyjen akkujen määrä vastasi kuitenkin pitkälti 

edellisvuonna kerättyä määrää. Akkujen keräyspisteverkostoon kuului 

kaikkiaan reilut 400 keräyspistettä. 

Akkukierrätys Pb Oy:llä on sopimus 10 operaattorin kanssa akkujen 

keräyksestä ja kierrätyksestä. Tiedot sopimuskumppaneista löytyvät 

Akkukierrätyksen verkkosivuilta www.akkukierratyspb.fi

http://www.akkukierratyspb.fi/


Toiminnan 
rahoitus

Akkukierrätyksen toiminta rahoitetaan jäseniltä 

perittävillä kierrätys- ja vuosimaksuilla sekä 

operaattoreilta saatavilla tasausmaksuilla. Uudet jäsenet 

maksavat liittyessään tuottajayhteisöön 

rekisteröintimaksun. 

Kierrätysmaksu oli vuonna 2020 oli 1,50 euroa / tonni ja 

vuosimaksu 75 euroa. Rekisteröintimaksu oli 200 eur 

uusilta jäseniltä.

Tuottajavastuun kierrätysmaksut vuonna 2020 olivat 

yhteensä 38 999 euroa.

Tuottajayhteisön toiminta on voittoa tavoittelematonta. 

Akkukierrätys Pb 
Oy:n avainluvut

2019 2020

Liikevaihto 179000 193000

Tilikauden tulos 2000 9000

Liikevoitto - 10,10 % - 6,2 %

Henkilöstö 1 1

Omavaraisuusaste 95,8 % 97,7 %



Toiminnan 
kehittäminen

Vuonna 2020 kehitettiin aktiivisesti raportointia että Akkukierrätyksen viestintää. 

Operaattoreille laadittiin uudet lomakkeet kvartaaliraportointiin syksyllä 2020.

Akkukierrätyksen uudet nettisivut https://akkukierratyspb.fi/ julkaistiin 4.10.2020 ja 

Akkukierrätykselle perustettiin oma LinkedIn tili. Verkkosivuille päivitettiin ohje akkujen 

keräyspisteille akkujen keräyksestä. Lisäksi laadittiin ohje ympäristölainsäädännön 

vaatimuksista akkujen keräykselle.

Akkukierrätyksen akkujen keräysverkoston tiedot tarkistettiin yhdessä operaattoreiden 

kanssa ja päivitetyt tiedot lähettiin Pirkanmaan ELYlle marraskuussa 2020. 

Akkukierrätys muutti uusiin toimitiloihin, Huolintatalo Pasilankatu 2, syyskuussa 2020.

Edunvalvontaa tehtiin aktiivisesti itse sekä Tuottajayhteisöjen neuvottelukunnan TYNKin

kautta Jätelain muutokseen liittyen. Uusi EU:n akkuasetusluonnos julkaistiin joulukuussa 

2020 ja sen käsittely alkoi vasta vuoden 2021 puolella. 

https://akkukierratyspb.fi/


Hallitus

Akkukierrätys Pb Oy:n hallituksessa on viisi jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. 

Akkukierrätyksen hallituksen kokoonpano vuonna 2020 oli seuraava:

Ilmo Hakkarainen (pj 27.5.2020 alkaen), varajäsen Esa Tapanainen

Heimo Ilonen (pj 27.5.2020 saakka), varajäsen Tom Christer Hacklin

Marko Salminen, varajäsen Antti Rinta

Tapani Jylhä, varajäsen Harri Untamo-Tuominen

Arto Silvennoinen, varajäsen Tero Kallio 

Akkukierrätyksen toimitusjohtajana pitkään toiminut Lauri Nylander jäi eläkkeelle elokuussa 2020. 

Uutena toimitusjohtajana aloitti toukokuussa 2020 Johanna Alakerttula. 



Yhteystiedot

Y-tunnus 2183662-4

PL 115 (Pasilankatu 2)

00241 Helsinki

Toimitusjohtaja

Johanna Alakerttula

Puh: 010 231 0490

Sähköposti: info@akkukierratyspb.fi

mailto:info@akkukierratyspb.fi

